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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan 

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 

Kabupaten Ponorogo dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian 

kinerjanya, dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus 

dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai 

perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat 

publik yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas 

pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya 

aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan 

Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi 

masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sumber Daya Aparatur 

dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

 

a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur 

Satuan Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi 

perlindungan masyarakat;  

b. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan 

dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong 

Praja dan Anggota perlindungan masyarakat; 

c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan 

dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong 

Praja dan Anggota Perlindungan masyarakat;  

d. penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja 

dan anggota perlindungan masyarakat;  

e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data Polisi Pamong Praja dan anggota 

Perlindungan Masyarakat;  

f. penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi 

PPNS;  

g. penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS;  

h. penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan 

masyarakat meliputi peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat 

serta kesiagaan dan penanggulangan;  

i. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumber daya manusia 

Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta 

ketentraman dan ketertibanmasyarakat; 

j. penetapan rumusan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, 



kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;  

k. penetapan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunika si dan fasilitasi program 

perlindungan masyarakat;  

l. penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan perlindungan 

masyarakat dalam hal penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan 

rekontruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan 

ketertiban masyarakat;  

m. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; 

n pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga 

atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; 

o pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Struktur Jabatan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat terdiri dari : 

a. Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional 

Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Sumber 

Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi:  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

pelatihan dasar; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar; 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan 

ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan pelaksanaan 

pengembangan sumber daya aparatur; 

e. melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris 

berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela din, pengawalan, kesamaptaan, 

pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik; 

f. menyiapkan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta 

bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat; 

g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelatihan dasar; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pelatihan dasar; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dasar; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi pe1atihan dasar; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pelatihan dasar; 

l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis fungsional 

m. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang 

teknis fungsional; 
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PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
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DAN TEKNIS 
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n. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang teknis fungsional; 

o. menyiapkan  perencanaan kebutuhan bimbingan teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

p. menyiapkan bahan pelaksanan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilan anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

q. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan bimbingan teknis Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

r. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan prasarana 

teknisSatuan Polisi Pamong Praja; 

s. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja 

t. menyiapkan bhan komulatif nilai angka kredit dan mengusulkan penjenjangan yang lebih 

tinggi anggota Satuan Poilisi Pamong Praja. 

u. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang teknis fungsional; 

v. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

teknis fungsional 

w. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis fungsional; 

x. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Teknis fungsional; 

y. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Teknis fungsional; dan 

z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

 
 
b. Seksi Satuan Linmas dan Bina potensi masyarakat 

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Bina Potensi Masyarakat 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi 

dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan 

Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi 

Satuan Perlindungan Masyarakat Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina 

potensi masyarakat; 

b. pelaksaaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat; 

c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan 

masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat; 

d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana; 



f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi 

masyarakat merujuk kebijakan nasional; 

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan 

satuan perlindungan masyarakat; 

h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina 

potensi daerah; 

i. pelaksaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 
 

A. PERJANJIAN KINERJA 
 

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan 

Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Bidang Sumber Daya 

Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.1 
Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1. Tersedianya tenaga 
keamanan dan 
kenyamanan lingkungan 

Prosentase sumber daya aparatur Satpol 
PP, Linmas dan Damkar yang terlatih 

95 % 

Rasio jumlah petugas Linmas per 10.000 
jumlah penduduk 

90 % 

 
 
 

B. CAPAIAN KINERJA 

Capaian kinerja Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing 

indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. 

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan 

pengukuran sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 2.2  
Skala Pengukuran Capaian Kinerja 

 

Skor  Rentang  Capaian Kategori Capaian 

4 Lebih dari 100 % Sangat Baik 

3 75 % sampai dengan 100 % Baik 

2 55 % sampai dengan 75 % Cukup 

1 Kurang dari 55 % Kurang 

 

 

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan 

Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

 

 



Tabel 2.3 
Capaian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 
 

Realisasi 
 

Capaian 

1. Tersedianya 
tenaga 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

Prosentase sumber 
daya aparatur Satpol 
PP, Linmas dan Damkar 
yang terlatih 

95 % 90% 94,7% 

Rasio jumlah petugas 
Linmas per 10.000 
jumlah penduduk 

90 % 80% 88,8% 

 

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan 

Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 sebagai berikut : 

1. Sasaran kinerja Tersedianya tenaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan 

indikator Prosentase sumber daya aparatur Satpol PP, Linmas dan Damkar yang terlatih 

belum sesuai yang diharapkan. Pandemi Covid-19 memaksa aparatur Satpol PP untuk all 

out dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan penanggulangan 

penyebaran dan memutus mata rantai Covid-19. Sehingga waktu untuk pelatihan kurang 

dan juga mengurangi resiko pelanggaran protokol kesehatan. Capaian sebesar 94,7% 

masuk dalam kategori baik. 

Indikator kinerja Rasio jumlah petugas Linmas per 10.000 jumlah penduduk belum bisa 

mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya sumberdaya aparatur yang dimiliki 

Satpol PP sehingga capaian sebesar 88,88% masuk kategori baik. 

 

D. RENCANA TINDAK LANJUT 

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang 

akan datang  yaitu dengan : 

1. Meningkatkan pelayanan, mediasi, komunikasi, dan keahlian anggota satlinmas pada 

masyarakat 

2. Melaksanakan pelatihan sumber daya aparatur Satpol PP 

3. Menigkatkan jumlah personil sumber daya aparatur Satpol PP 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Sumber 

Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo menggunakan metode 

penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja 

secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat 

menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan 

Perlindungan Masyarakat. 

 

 



Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung 

 

 Laporan kurang baik 

  

 Laporan sudah baik 

  

 Laporan diperbaiki 

  

 Realisasi diteliti ulang 

  

 Capaian diteliti ulang 

  

 Lain-lain……………………………….. 

 …………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

KESIMPULAN 

 

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan 

Masyarakat Satpol PP Kabupaten Ponorogo ini sebagai wujud pertangggungjawaban atas 

kinerja Satpol PP Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran pada tahun 2020 semua indikator 

kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik. 

Langkah – langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan 

datang adalah dengan lebih meningkatkan personil yang terampil didalam upaya melaksanakan 

satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan tugas tugas dan pokok fungsinya 

 

 

Mengetahui, 
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN PONOROGO 
 
 
 
 
 

Drs. SUKO KARTONO, M.M   
Pembina Utama Muda   

NIP. 19660405 198602 1 004 

Ponorogo, 18 Januari  2021 
KABID SUMBER DAYA APARATUR DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN PONOROGO 
 
 
 

Drs. KARMIDI, MM   
Pembina  

NIP. 19630208 198603 1 018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PONOROGO 
 
 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 
 

Realisasi 
 

Capaian 

1. Tersedianya 
tenaga 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

Prosentase sumber 
daya aparatur Satpol 
PP, Linmas dan Damkar 
yang terlatih 

95 % 90% 94,7% 

Rasio jumlah petugas 
Linmas per 10.000 
jumlah penduduk 

90 % 80% 88,8% 

 
 
 
 
 

Ponorogo, 18 Januari 2021 
 

KABID SUMBER DAYA APARATUR 
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN PONOROGO 

 
 
 
 

Drs. KARMIDI, MM   
Pembina  

NIP. 19630208 198603 1 018 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional Satpol PP 

Kabupaten Ponorogo dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian 

kinerjanya, dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus 

dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai 

perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat 

publik yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 

Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional mempunyai tugas pokok 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong 

Praja. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Sumber Daya 

Aparatur menyelenggarakan fungsi:  

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di 

bidang pelatihan dasar; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar; 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan 

ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan pelaksanaan 

pengembangan sumber daya aparatur; 

e. melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris 

berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela din, pengawalan, kesamaptaan, 

pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik; 

f. menyiapkan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 

serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat; 

g. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pelatihan dasar; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di 

bidang pelatihan dasar; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dasar; 

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi pe1atihan dasar; 

k. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program seksi pelatihan dasar;  

l. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknis fungsional 

m. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di 

bidang teknis fungsional; 

n. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang teknis fungsional; 



o. menyiapkan  perencanaan kebutuhan bimbingan teknis Satuan Polisi Pamong Praja; 

p. menyiapkan bahan pelaksanan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilan 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 

q. menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan bimbingan teknis Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

r menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan prasarana 

teknisSatuan Polisi Pamong Praja; 

s. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja 

t. menyiapkan bhan komulatif nilai angka kredit dan mengusulkan penjenjangan yang 

lebih tinggi anggota Satuan Poilisi Pamong Praja. 

u. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang teknis fungsional; 

v. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di 

bidang teknis fungsional 

w. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknis fungsional; 

x. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Teknis fungsional; 

Y. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Teknis fungsional; dan 

Z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 
 
 

A. PERJANJIAN KINERJA 
 

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional sebagaimana 

tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik 

Fungsional dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.1 

Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 
     1. 

Meningkatnya Pelatihan 
dasar petugas Satpol PP , 
Damkar dan Linmas 
(Suskalak) 
 

Jumlah personel petugas Satpol PP, 
Damkar dan Linmas yang mendapatkan 
pelatihan 

130 orang 

 
 

B. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional dilakukan 

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator 

kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Untuk 

memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran 

sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 2.2  

Skala Pengukuran Capaian Kinerja 

 

Skor  Rentang  Capaian Kategori Capaian 

4 Lebih dari 100 % Sangat Baik 

3 75 % sampai dengan 100 % Baik 

2 55 % sampai dengan 75 % Cukup 

1 Kurang dari 55 % Kurang 

 

 

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik 

Fungsional Tahun 2020 adalah sebagai berikut ; 

 

 



Tabel 2.3 
Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional Tahun 2020 

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

     1. 
Meningkatnya 
Pelatihan dasar 
petugas Satpol 
PP , Damkar 
dan Linmas 
(Suskalak) 
 

Jumlah personel petugas 
Satpol PP, Damkar dan 
Linmas yang mendapatkan 
pelatihan 

130 orang 130 orang 100% 

 

 

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik 

Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 sebagai berikut : 

1. Sasaran Meningkatnya pelatihan dasar petugas Satpol PP dan Linmas (Suskalak) dicapai 

dengan indikator Jumlah personel petugas Satpol PP, Damkar dan Linmas yang 

mendapatkan pelatihan dengan capaian sebesar 100 % masuk kategori baik 

 

D. Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 

yang akan datang yaitu : 

1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan 

pelaksanaan pengembangan sumber daya aparatur; 

2. pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, bela 

diri, pengawalan, kesamaptaan, dan pengamanan 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pelatihan 

Dasar dan Teknik Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo 

menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu 

gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, 

sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala Satpol PP.  

 

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung 

 Laporan kurang baik 

  

 Laporan sudah baik 

  

 Laporan diperbaiki 



  

 Realisasi diteliti ulang 

  

 Capaian diteliti ulang 

  

 Lain-lain……………………………….. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional Satuan 

Polisi Pamong Praja sebagai wujud pertangggungjawaban atas kinerja dari Kepala Seksi 

Pelatihan Dasar dan Teknik Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Ponorogo. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2020, semua 

indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100). 

Langkah – langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan 

datang  yaitu dengan Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran pada 

masyarakat dengan cepat, tepat terselesaikan dengan baik. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

Laporan Kinerja (LKj) Pol PP Pertama Satpol PP Kabupaten Ponorogo dibuat bertujuan 

untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya, dan mewujudkan 

akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan 

untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari 

pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang 

dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 

Jabatan Fungsional Pol PP Pertama mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 

penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BAB II 
 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 
 

A. PERJANJIAN KINERJA 
 

Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Pol PP Pertama sebagaimana tertuang 

dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

     1. Terlaksananya Penegakan 
Perda serta Meningkatnya 
ketentraman dan 
ketertiban  masyarakat 

Jumlah dokumen penindakan yustisi 2 dok. 

Jumlah dokumen penindakan non 
yustisi 

24 dok 

Jumlah dokumen laporan evaluasi 
penegakan Perda dan Peraturan Kepala 
Daerah 

6 dok 

Jumlah laporan Patroli wilayah 240 lap. 

Jumlah laporan Pengamanan dan 
pengawalan 

48 lap. 

Jumlah dokumen laporan pengendalian 
massa  

6 dok. 

Jumlah dokumen laporan 
pemberdayaan kapasitas serta 
perlindungan masyarakat 

6 dok 

 

 

B. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Jabatan Fungsional Pol PP Pertama dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran 

dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.  

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

     1. Terlaksananya 
Penegakan 
Perda serta 
Meningkatnya 
ketentraman 
dan ketertiban  
masyarakat 

Jumlah dokumen 
penindakan yustisi 

2 dok. 2 dok. 100% 

Jumlah dokumen 
penindakan non yustisi 

24 dok 24 dok 100% 

Jumlah dokumen laporan 
evaluasi penegakan Perda 
dan Peraturan Kepala 
Daerah 

6 dok 6 dok 100% 

Jumlah laporan Patroli 
wilayah 

240 lap. 240 lap. 100% 



Jumlah laporan 
Pengamanan dan 
pengawalan 

48 lap. 48 lap. 100% 

Jumlah dokumen laporan 
pengendalian massa  

6 dok. 6 dok. 100% 

 Jumlah dokumen laporan 
pemberdayaan kapasitas 
serta perlindungan 
masyarakat 

6 dok 6 dok 100% 

 

C. Tanggapan Atasan Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja (LKj) Jabatan Fungsional Pol PP Pertama Satuan Polisi Pamong 

Praja sebagai wujud pertangggungjawaban atas kinerja dari Jabatan Fungsional Pol PP 

Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2020, semua 

indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100). 

Langkah – langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan 

datang yaitu dengan melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dengan lebih baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi 

Masyarakat Satpol PP Kabupaten Ponorogo dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang 

terukur atas capaian kinerjanya, dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya 

perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu 

juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah 

diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja 

Tahun 2020 

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi Masyarakat 

mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan Satuan 

Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Kepala Seksi Satuan 

Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan 

bina potensi masyarakat;  

b. pelaksaaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat;  

c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan 

masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat;  

d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta 

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana;  

f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi 

masyarakat merujuk kebijakan nasional;  

g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan 

satuan perlindungan masyarakat;  

h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina 

potensi daerah;  

i. pelaksaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; 

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 

k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di 

lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 



BAB II 
 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 
 

A. PERJANJIAN KINERJA 
 
 

Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi 

Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan 

Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi Masyarakat dapat disajikan sebagaimana tabel 

di bawah ini. 

Tabel 2.1 
Reviu Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi 

Masyarakat 
 
 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

     1. Meningkatnya pelaksanaan 
bina potensi Masyarakat 

Jumlah peserta pembinaan linmas 500 
orang 

 
  
B. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi 

Masyarakat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-

masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan 

sasaran. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan 

pengukuran sebagaimana tabel berikut. 

 
Tabel 2.2  

Skala Pengukuran Capaian Kinerja 
 

Skor  Rentang  Capaian Kategori Capaian 

4 Lebih dari 100 % Sangat Baik 

3 75 % sampai dengan 100 % Baik 

2 55 % sampai dengan 75 % Cukup 

1 Kurang dari 55 % Kurang 

 

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 

Dan Bina Potensi Masyarakat Tahun 2020 adalah sebagai berikut ; 

 
Tabel 2.3 

Capaian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi Masyarakat 
Tahun 2020 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

     1. Meningkatnya 
pelaksanaan 
bina potensi 
Masyarakat 

Jumlah peserta 
pembinaan linmas 

500 orang 500 orang 100% 



C. Evaluasi dan Analisis Kinerja 

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat 

Dan Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo Tahun 

2020 sebagai berikut : 

1. Sasaran Meningkatnya pelaksanaan bina potensi Masyarakat dicapai dengan indikator 

Jumlah peserta pembinaan linmas dengan capaian sebesar 100 % masuk kategori baik 

 
D. Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 

yang akan datang yaitu : 

1. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan 

masyarakat dan bina potensi daerah 

 

E. Tanggapan Atasan Langsung 

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Satuan 

Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat 

memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan 

terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kepala 

Satpol PP.  

 

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung 

 Laporan kurang baik 

  

 Laporan sudah baik 

  

 Laporan diperbaiki 

  

 Realisasi diteliti ulang 

  

 Capaian diteliti ulang 

  

 Lain-lain……………………………….. 

 …………………………………………. 

 …………………………………………. 

 
 
 
 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja (LKj) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina 

Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai wujud pertangggungjawaban 

atas kinerja dari Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Dan Bina Potensi 

Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2020, semua 

indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100). 

Langkah – langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan 

datang yaitu dengan Pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan 

perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

Laporan Kinerja (LKj) Pol PP Pelaksana Satpol PP Kabupaten Ponorogo dibuat 

bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya, dan mewujudkan 

akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan 

untuk peningkatan capaian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari 

pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang 

dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020. 

Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan 

penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 
 

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN 
 
 

A. PERJANJIAN KINERJA 
 

Perjanjian Kinerja Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana sebagaimana tertuang 

dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 
     1. Terlaksananya Penegakan 

Perda serta Meningkatnya 
ketentraman dan 
ketertiban  masyarakat 

Jumlah dokumen penindakan yustisi 2 dok. 

Jumlah dokumen penindakan non 
yustisi 

24 dok 

Jumlah dokumen laporan evaluasi 
penegakan Perda dan Peraturan Kepala 
Daerah 

6 dok 

Jumlah laporan Patroli wilayah 
240 lap. 

Jumlah laporan Pengamanan dan 
pengawalan 

48 lap. 

Jumlah dokumen laporan pengendalian 
massa  

6 dok. 

Jumlah dokumen laporan 
pemberdayaan kapasitas serta 
perlindungan masyarakat 

6 dok 

 

 

 

B. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran 

dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.  

 

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

     1. Terlaksananya 
Penegakan Perda 
serta 
Meningkatnya 
ketentraman dan 
ketertiban  
masyarakat 

Jumlah dokumen 
penindakan yustisi 

2 dok. 2 dok. 100% 

Jumlah dokumen 
penindakan non yustisi 

24 dok 24 dok 
100% 

Jumlah dokumen laporan 
evaluasi penegakan Perda 
dan Peraturan Kepala 
Daerah 

6 dok 6 dok 
100% 



Jumlah laporan Patroli 
wilayah 

240 lap. 240 lap. 
100% 

Jumlah laporan 
Pengamanan dan 
pengawalan 

48 lap. 48 lap. 
100% 

Jumlah dokumen laporan 
pengendalian massa  

6 dok. 6 dok. 100% 

Jumlah dokumen laporan 
pemberdayaan kapasitas 
serta perlindungan 
masyarakat 

6 dok 6 dok 100% 

 

 

C. Tanggapan Atasan Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Laporan Kinerja (LKj) Jabatan Fungsional Pol PP Pelaksana Satuan Polisi Pamong 

Praja sebagai wujud pertangggungjawaban atas kinerja dari Jabatan Fungsional Pol PP 

Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo. 

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2020, semua 

indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100). 

Langkah – langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan 

datang yaitu dengan melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dengan lebih baik. 

. 
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